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11.2.2019 B8-0071/1

Alteração 1
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Utilização da canábis para fins terapêuticos

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão e às 
autoridades nacionais que colaborem com 
vista à elaboração de uma definição 
jurídica de canábis para fins terapêuticos e 
que estabeleçam uma distinção clara entre 
medicamentos à base de canábis aprovados 
pela EMA ou por outra entidade 
reguladora, canábis para fins terapêuticos 
não apoiada por ensaios clínicos e outras 
aplicações da canábis (por exemplo, para 
fins recreativos ou industriais);

1. Solicita à Comissão e às 
autoridades nacionais que colaborem com 
vista à elaboração de uma definição 
jurídica de canábis para fins terapêuticos, 
ou seja, canábis utilizada para fins 
medicinais, e que estabeleçam uma 
distinção clara entre medicamentos à base 
de canábis aprovados pela EMA ou por 
outra entidade reguladora, canábis para fins 
terapêuticos não apoiada por ensaios 
clínicos e outras aplicações da canábis (por 
exemplo, para fins recreativos ou 
industriais);
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11.2.2019 B8-0071/2

Alteração 2
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Utilização da canábis para fins terapêuticos

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Insta os Estados-Membros a 
facultarem aos profissionais de saúde uma 
formação médica adequada e a 
incentivarem um maior conhecimento 
acerca da canábis para fins terapêuticos, 
com base em investigações independentes 
e abrangentes; convida ainda os Estados-
Membros a autorizarem os médicos a 
utilizarem sem restrições a sua capacidade 
de apreciação profissional para receitar 
medicamentos à base de canábis 
aprovados pelas autoridades reguladoras 
a doentes com patologias pertinentes e a 
permitirem que os farmacêuticos tratem 
essas receitas de forma legal; destaca a 
necessidade de todo o pessoal médico – 
como estudantes de Medicina, médicos e 
farmacêuticos – ter formação e acesso a 
publicações sobre os resultados da 
investigação científica independente;

9. Insta os Estados-Membros a 
facultarem aos profissionais de saúde uma 
formação médica adequada e a 
incentivarem um maior conhecimento 
acerca da canábis para fins terapêuticos, 
com base em investigações independentes 
e abrangentes; convida ainda os Estados-
Membros a autorizarem os médicos a 
utilizarem sem restrições a sua capacidade 
de apreciação profissional para receitar 
canábis para fins terapêuticos a doentes 
com patologias pertinentes e a permitirem 
que os farmacêuticos tratem essas receitas 
de forma legal; destaca a necessidade de 
todo o pessoal médico – como estudantes 
de Medicina, médicos e farmacêuticos – ter 
formação e acesso a publicações sobre os 
resultados da investigação científica 
independente;
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11.2.2019 B8-0071/3

Alteração 3
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Utilização da canábis para fins terapêuticos

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Insta a Comissão a trabalhar com os 
Estados-Membros para melhorar a 
igualdade de acesso a medicamentos à 
base de canábis e a garantir que, nos casos 
em que tal seja permitido, os 
medicamentos eficazes para tratar doenças 
específicas sejam cobertos pelos regimes 
de seguro de doença da mesma forma que 
outros medicamentos; convida os Estados-
Membros a garantir aos doentes uma 
escolha segura e equitativa dos diferentes 
tipos de medicamentos à base de canábis, 
assegurando, em simultâneo, que os 
doentes sejam acompanhados por 
profissionais médicos especializados 
durante o tratamento;

10. Insta a Comissão a trabalhar com os 
Estados-Membros para melhorar a 
igualdade de acesso à canábis para fins 
terapêuticos e a garantir que, nos casos em 
que tal seja permitido, os medicamentos 
eficazes para tratar doenças específicas 
sejam cobertos pelos regimes de seguro de 
doença da mesma forma que outros 
medicamentos; convida os Estados-
Membros a garantir aos doentes uma 
escolha segura e equitativa dos diferentes 
tipos de canábis para fins terapêuticos, 
assegurando, em simultâneo, que os 
doentes sejam acompanhados por 
profissionais médicos especializados 
durante o tratamento;
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11.2.2019 B8-0071/4

Alteração 4
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Utilização da canábis para fins terapêuticos

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Exorta os Estados-Membros a 
assegurarem a disponibilização suficiente 
de medicamentos à base de canábis para 
satisfazer as necessidades reais, quer 
através da sua produção de acordo com as 
normas médicas nacionais, quer, 
eventualmente, através de importações que 
cumpram os requisitos nacionais aplicáveis 
aos medicamentos à base de canábis;

13. Exorta os Estados-Membros a 
assegurarem a disponibilização suficiente 
de canábis para fins terapêuticos para 
satisfazer as necessidades reais, quer 
através da sua produção de acordo com as 
normas médicas nacionais, quer, 
eventualmente, através de importações que 
cumpram os requisitos nacionais aplicáveis 
à canábis para fins terapêuticos;
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11.2.2019 B8-0071/5

Alteração 5
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Utilização da canábis para fins terapêuticos

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Realça que uma regulamentação 
exaustiva e assente em provas sobre 
medicamentos à base de canábis se 
traduziria em recursos adicionais para as 
autoridades públicas, limitaria o mercado 
negro, garantiria a qualidade dos produtos 
e a rotulagem precisa para ajudar a 
controlar os pontos de venda, limitaria o 
acesso dos menores a esta substância e 
daria aos doentes segurança jurídica e um 
acesso seguro à sua utilização terapêutica – 
com precauções especiais para os jovens e 
as mulheres grávidas;

16. Realça que uma regulamentação 
exaustiva e assente em provas sobre a 
canábis para fins terapêuticos se 
traduziria em recursos adicionais para as 
autoridades públicas, limitaria o mercado 
negro, garantiria a qualidade dos produtos 
e a rotulagem precisa para ajudar a 
controlar os pontos de venda, limitaria o 
acesso dos menores a esta substância e 
daria aos doentes segurança jurídica e um 
acesso seguro à sua utilização terapêutica – 
com precauções especiais para os jovens e 
as mulheres grávidas;

Or. en


